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Amarás o teu próximo como a ti mesmo? 

Maria Lucia de Queiroz Santos1 

 

 

Inicialmente, queremos agradecer a Mauro Mendes pela oportunidade de 

participar desta Jornada e, assim, poder compartilhar com vocês algumas reflexões e 

questões a partir do Seminário de Lacan “A Ética da Psicanálise”. Mais de 60 anos se 

passaram, mas o tema é de uma atualidade instigante, porque diz Daniel Weiss: “ desde 

que ele [ o psicanalista ] se engaja na psicanálise, ele é obrigado a responsabilizar-se pelo 

que concerne à clínica, mas também pelo que se refere à transmissão e à ética da 

psicanálise” (prefácio do livro Loi, Éthique et Psychanalyse, de Jean Clavreul, Paris: 

Harmann, 2014.) 

Nossa intervenção refere-se a um pequeno recorte das primeiras quinze lições do 

Seminário, que tem sido retomado por nós em nosso Grupo de Estudos no CEF, a partir 

de abril do ano passado. Nossas referências teóricas são, além do Seminário VII de Lacan, 

(edições da ALI), a obra de Jean-Daniel Causse: Lacan et le christianisme e o livro de 

Jean Clavreul: Loi, Éthique et Psychanalyse. Articulações também serão feitas, como não 

poderia deixar de ser, ao Mal-estar na civilização, de Freud, sobre o qual se debruçou o 

filósofo e teórico da Psicanálise Garcia-Roza, com o seu livro O mal radical em Freud. 

 
1 Psicanalista/CEF-Recife, Association Lacanienne Internationale. 
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Se Lacan define a ética da psicanálise como guiada pelo imperativo “ Não deves 

ceder do teu desejo”, nós nos perguntamos: ainda é possível, hoje, sustentar uma ética 

baseada no desejo ou, em outras palavras, quais as condições de possibilidade de 

sustentarmos, hoje, a condição desejante?  

Sabemos que o desejo ocupa um lugar central nas elaborações de Lacan, a ponto 

de ele dedicar um ano de seu ensino ao estudo dessa temática, que o situa num certo 

parentesco intelectual com Spinoza, para quem o desejo era a essência do homem, e com 

o qual ele se “identifica” do ponto de vista institucional, quanto ao estatuto de 

excomungado ... 

Reconhecemos que esta pergunta, a possibilidade de sustentar o desejo, nada tem 

de original, uma vez que se tem falado à exaustão da economia psíquica contemporânea 

como sendo uma economia de gozo, portanto, não regulada pelo desejo. Mesmo sem ser 

original, acreditamos dever ser relançada constantemente para não nos acomodarmos à 

“banalidade do mal” ...  

Até porque Pierre-Christophe Cathelineau, em seu livro recente L’économie de la 

jouissance pergunta, de forma bastante pertinente e atualizada: “...como se poderia 

responder ao gozo-imperativo que vem do Outro, de forma menos idiota que através de 

adição, paixão identitária e consumo?” Uma das possibilidades de resposta que ele 

fornece é: “através de uma ética do desejo”. 

Essa é a nossa questão e o nosso desafio e não apenas no que se refere ao desejo 

do paciente que nos demanda uma análise, mas também ao desejo do analista. Estamos 

frisando o do analista, como tantas vezes alertou Ivan Corrêa, e não desejo de analista A 
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ou B. Não somos ingênuos e temos que reconhecer, como condição a priori de nossa 

prática, que o analista não está imune ao discurso social no qual está inserido e no qual, 

enquanto cidadão, se posiciona. Mesmo correndo o risco de ser inconveniente ou me 

repetir, gostaria de trazer à ordem do dia as palavras de Byung-Chul Han, quando ele se 

refere aos efeitos da mídia digital: 

nós somos ultrapassados pelo digital que, aquém de toda decisão 

consciente, modifica de maneira determinante nosso 

comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso 

pensamento e nossa vida social. Nós nos entorpecemos com o 

digital, sem poder avaliar todas as consequências de uma tal 

embriaguês. Essa cegueira, assim como o torpor que a acompanha, 

são os sintomas fundamentais da crise atual.  (HAN, Byung-Chul. 

Dans la nuée. Réflexions sur le numérique. Essai traduit de 

l’allemand par Matthieu Dumont. Actes Sud, 2015, p. 17) 

 

Logo na primeira lição do Seminário, Lacan nos fala da experiência moral própria 

à análise e que não se limita às injunções do Supereu, mas constitui o que ele chama de 

“a ascese freudiana” e se resume no imperativo WO ES WAR SOLL ICH WERDEN. 

Esse EU enquanto SUJEITO que deve advir não é suposto que vá justamente contra os 

imperativos do Supereu?, se indaga  Lacan, já apontando para a importância de se 

distinguir a Lei Simbólica das exigências e das formas que ela assume em cada cultura e 

em cada época. 

A leitura desse Seminário revela, possivelmente mais que em qualquer outro do 

seu ensino, a riqueza e a diversidade das referências de Lacan aos vários campos do saber; 

porém, o que nos parece sobremaneira instrutivo é constatar que ele se mantém fiel ao 

que o interessa, ou seja, as invariantes dessa multiplicidade, a estrutura que se repete e ao 
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ponto de real que ele pode identificar em cada uma das manifestações elencadas, 

independentemente de tempo e lugar. O cerne se mantém na experiência psicanalítica em 

sua dimensão ética na relação ao saber e à verdade. 

Se o desejo deve estar enodado à Lei Simbólica, o que dizer quando esse 

mecanismo não encontra suporte no laço social para ser instalado? Quando a falência das 

referências simbólicas garantidas pelo significante Nome-do-Pai torna o tecido social 

frágil, poroso inconsistente, incapaz, ou precariamente capaz de suportar as condições 

impostas pelas leis da fala e da linguagem? A evolução tecnológica dos meios de 

comunicação tende a substituir a relação do homem ao significante por uma relação ao 

signo, onde reina a dimensão da biunivocidade (“ isto quer dizer aquilo”) sem deixar lugar 

para o equívoco, elemento princeps da relação propriamente humana. Deslizamos 

sutilmente para a comunicação própria aos animais, quem sabe, para a “ética” dominante 

neste reino... Cenário sem condições para a divisão do sujeito pela linguagem. 

Se temos como causa do desejo um objeto, o objeto a da álgebra lacaniana, 

entendido como objeto que não se encontra na cena do mundo, e só existe enquanto 

faltante, perdido desde sempre, o que dizer quando isso não tem condições de se 

estabelecer? Nem sujeito dividido, nem objeto faltante, causa do desejo, de que fantasma 

se trataria?! 

Uma coisa é certa: não nos movimentamos mais, tanto no plano individual, quanto 

no coletivo, a partir das referências clássicas que guiavam a teoria e a clínica psicanalítica. 

Misturaram as cartas do jogo. A bússola civilizatória sofreu avaria e os pontos cardiais 

mudaram de lugar. Tornou-se difícil a navegação. Lacan já apontava para isso desde os 
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Complexos Familiares. A História já tinha começado sua inflexão desde a Revolução 

Francesa. Lembremos a citação que Jean-Pierre Lebrun faz da célebre fórmula de Balzac: 

“ao cortar a cabeça do rei, a República cortou a cabeça de todos os pais de família”. 

Sabemos que Freud faz depender da figura do pai, que é central em sua obra, a instauração 

da Lei, relacionando esta, de forma intrínseca, à morte do mesmo, descrita como 

assassinato cometido pelos filhos, em Totem e Tabu. Esse assassinato cria um interdito 

que fecha o acesso ao gozo, suposto ao pai, ao qual cada um deve renunciar para entrar 

no mundo do humano. Interdito que organiza o campo da neurose. Todo o seu trabalho 

sobre o complexo de Édipo é centrado na figura do pai, mas é no fim de sua vida que ele 

vai ligar a promulgação da Lei aos 10 Mandamentos entregues por Deus a Moisés, o 

Midianita, no Monte Sinai, Lei que sustenta toda a tradição Judaico-Cristã. Quer se 

cumpram ou não, esses mandamentos estão no cerne da Lei moral, já que é disso que se 

trata para Freud. 

Surpreendeu-nos a referência de Lacan na sessão de 30/03/1960 ao fato de Freud 

ter elidido a voz que fala na sarça ardente. Lacan deixa isso de lado, mas a questão 

permaneceu comigo: por que Freud não teria referido essa fala?! (Êxodo 3,14): “ Eu sou 

o que EU sou”, tradução preferida por Lacan, aludindo a um Deus escondido. Desses 

mandamentos, ele diz que são “a declinação do único interdito, que é o do incesto, o que 

é preciso ser entendido como a lei da fala”. No Seminário sobre a “Ética da Psicanálise”, 

Lacan parte do conceito freudiano de DAS DING, a COISA de essência materna, que só 

pode ser representada pelo vazio, da qual não podemos nos aproximar, da qual não 

podemos gozar, uma vez que é esta impossibilidade de gozo que nos introduz na condição 
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de falante, é o vazio operado por esse impossível que funda a nossa subjetividade. Parte 

também do DAS DING (A COISA) de Heidegger, com a atividade ancestral de 

modelagem do vaso pelo oleiro a partir do vazio, presente também nas pinturas rupestres. 

Sabemos que Lacan desloca para a estrutura da linguagem o que é veiculado pelo mito 

freudiano. É a fisiologia da própria linguagem que estabelece um impossível, como se vê 

na Cadeia de Markov. É de uma totalidade que jamais existiu que se trata, de uma 

“incompletude originária, uma vez que o mundo do humano sobrevém em função do 

desaparecimento daquele que teria tudo”. (CAUSSE, p. 25) Vemos, portanto, como em 

Lacan a morte de Deus e o assassinato do pai são solidários. 

Antes da Modernidade, a garantia desse vazio se fazia pelo encontro com aquele 

que era suposto ocupar esse lugar: Deus. Era a Religião que estruturava o social, o 

coletivo. Com a morte de Deus decretada pela modernidade, essa estruturação religiosa 

deixou de organizar o social, mas como diz Lebrun: “ de modo algum nos livrou da 

necessidade de reconhecer coletivamente a negatividade {o vazio} que nos constitui”. 

(LEBRUN, Jean-Pierre. A Perversão comum. Viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud, 2008, p 37).  

Voltaremos a esse ponto. 

Sabemos que Freud recua horrorizado diante do mandamento de amor ao próximo, 

que ele faz equivaler a amar os inimigos. Lacan elenca alguns argumentos levantados 

pelo Pai da Psicanálise contra um imperativo que ele considera um absurdo e desumano, 

mas o que pesa de maneira decisiva para a rejeição de Freud é a maldade fundamental 

que ele descobre na natureza humana. Descoberta a partir de sua própria clínica: citemos, 



SANTOS, Maria Lucia de Queiroz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Biblioteca Virtual 

do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Trabalho apresentado na Jornada sobre o 

Seminário VII  de Lacan, Fevereiro/2021. 

 

 

www.voxinstituto.com.br 

de passagem, O Homem dos Ratos e o horror que habita no seu inconsciente, o que o 

levou à elaboração do seu Mais além do Princípio de Prazer e à sua pulsão de morte e 

instinto de destruição, descrita magistralmente em O mal-estar na civilização. Maldade 

fundamental da natureza humana descoberta também por Freud em sua própria pele, 

através da experiência pessoal na 1ª Guerra Mundial.  Para Freud, o amor está ligado à 

idealização e à identificação, não precisando de mandamento: é efeito da estrutura 

narcísica constitutiva do eu. 

Diante desse mal que nos habita no mais profundo de nós mesmos, Freud aponta 

como nos defendemos dele: atribuindo-o ao outro, mecanismo que ele chamou de 

projeção e que está na raiz da paranóia. Parece que não estamos tão longe do Mais além 

do Princípio de Prazer: “ apenas” 100 anos nos separam dele. Na realidade, não estamos 

tão longe da Idade Média e de suas heresias. Ainda no Seminário VII, Lacan fala do 

catarismo, enfatizando como o problema da ética tem girado, através dos séculos, em 

torno da questão do MAL. O catarismo foi uma heresia vigente na Europa, do século XI 

ao século XIII, herança da corrente maniqueísta que promulga a separação radical entre 

o Bem e o Mal, a existência de dois deuses, dois demiurgos ou dois princípios: o do Bem 

e o do Mal. 

Com outras roupagens que não as religiosas, será que a cena social contemporânea 

não reflete exatamente esse princípio binário em torno do qual giramos, nos separamos e 

nos agredimos? Apesar de, teoricamente, nos depararmos inúmeras vezes com a palavra 

“dialética” entre os psicanalistas, na pratica insistimos na posição dual de Bem/Mal. 

Narcísica e ingenuamente nos identificamos com a posição suposta Bem e atribuímos o 
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Mal ao outro que, pela lógica própria ao imaginário, adquire logo o estatuto de adversário, 

o que justifica todas as exteriorizações da pulsão de morte como agressividade. 

A minha hipótese é a de que, enquanto jogarmos de “belas almas” como disse 

tantas vezes Ivan Corrêa retomando Hegel ou, em linguagem medieval, enquanto 

jogarmos de cátaros, de puros, desconhecendo o mal que nos habita, esse estranho 

familiar que nos assusta e nos persegue (há quem fale de um “retorno a Schreber”), 

estaremos correndo de nossa própria sombra, acreditando em revoluções e fracassando 

com elas, ou seja, voltando ao ponto de partida, como ensina Lacan. 

O mandamento do amor ao próximo, ele trata a partir de O mal-estar na 

civilização (cap. V). Retomando a referência freudiana da morte do Pai, Lacan afirma que 

só o Cristianismo dá a verdadeira dimensão disso, através do Drama da Paixão e do que 

acontece concernente à Lei que, diz ele, “sem ser destruída, é abolida, primeiro exemplo 

histórico do termo alemão Aufhebung (conservação do que é destruído, com mudança de 

plano)”. O outro é mau, não merece o meu amor, mas o que há de mais próximo do que 

o cerne do gozo maligno que está em mim?  

A morte de Deus recebe de Lacan (sessão de 30/03/60 ) a escrita de S(A), o que 

significa “ a resposta última à garantia que demandamos ao Outro sobre o sentido da Lei 

que ele articula  para nós no mais profundo do inconsciente “. 

Reconhecemos aí a fórmula já elaborada por Lacan no Seminário V e que ele 

colocou na parte superior do grafo do desejo, o Che vuoi?, lugar de onde o sujeito 

interroga o seu desejo a partir do desejo de Outro. Lacan chama de “ paradoxo do gozo” 

essa posição suspensa, ela mesma, ao paradoxo da Lei. O cristianismo encarna, através 
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de Cristo, a morte de Deus, o que de forma surpreendente, instala o outro da Religião 

numa incompletude, numa kenose, da qual não poderíamos, nesse espaço, tratar com mais 

detalhes. Para a Psicanálise, equivale ao lugar vazio da estrutura lógica, ao lugar de DAS 

DING, elemento que organiza o psiquismo humano. Deus está morto e Ele não sabe. O 

que muda as bases do problema ético é que o gozo fica interdito quando sabemos que Ele 

está morto e morto desde sempre, afirma Lacan. Esvaziar o Céu foi o mérito e o privilégio 

da modernidade, tanto para o melhor quanto para o pior, porque, com o decreto sobre a 

morte de Deus, aboliu-se também o lugar de exceção que instala a lógica fálica como 

aquilo que vai organizar o mundo propriamente humano. O falo como o “guardião do 

vazio” tem perdido o seu reconhecimento, com as consequências que sabemos danosas, 

tanto no plano individual quanto no coletivo, alerta Lebrun, que prossegue:  

É protegendo esse vazio que o humano resiste, que ele pode ser 

muralha contra o desumano [...] O que pode garantir, até em 

circunstâncias extremas, que o humano esteja sempre ali? podemos 

responder que, enquanto um homem permanecer em contato com 

este vazio, enquanto a ele estiver amarrado, sua humanidade 

continua vivendo nele, ele permanece humano”. (LEBRUN, A 

Perversão Comum, p.64-65). 

  

Lacan se indaga, tratando o mandamento do amor ao próximo como questão 

analítica solidária à morte de Deus: “Pode-se pensar uma forma de amor que seria 

desligada do interesse e , portanto, que seria um amor gratuito, um amor ao outro por ele 

mesmo?” (Seminário VII). 
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Ele deixa essa questão em aberto e, apesar de não bascular jamais para uma 

posição religiosa, tece em torno dela valiosas elaborações, com incursões pela doutrina 

cristã: 

-  de São Paulo ele retém a Epístola aos Romanos, onde o Apóstolo fala do 

enodamento do pecado à lei. Destaca também a alusão de São Paulo ao estatuto de dejeto, 

de lixo do mundo, referente aos discípulos de Cristo, estatuto conferido posteriormente 

por Lacan ao objeto a. No Seminário XX, Lacan visita Santo Agostinho (a quem concede 

um lugar central em suas referências aos textos religiosos), nos conceitos de uti e de frui, 

sendo o frui o gozo que não serve para nada... Desde o Seminário IV, a Relação de Objeto, 

Lacan já vinha  tratando a questão do dom como um  “nada” que caracteriza o objeto 

simbólico. Dos místicos, ele diz que é de lá, do lugar da COISA inominável, do vazio 

central, que se trata, na experiência de atos ditos repulsivos, no chamado gozo extático.  

Lacan, porém, afirma que esse amor desinteressado pode esconder um lado 

terrível: o ódio que seria a face escondida de “certo tipo de amor”, ódio que os cristãos 

poderiam transformar em êxtases espirituais...  Além disso, o amor cristão poderia levar 

à indiferença entre o bem e o mal, à indistinção entre os sexos, tangenciando, assim, a 

perversão. 

É incontestável a crítica que Lacan faz à ideia de um amor desinteressado ou 

gratuito, ou “oblativo”. A oblatividade, segundo Causse, é um conceito de origem 

religiosa que Edouard Pichon e René Laforgue introduziram na Psicanálise, aludindo ao 

estádio genital da sexualidade. Para essa crítica, Lacan fundamenta-se em toda uma 

tradição de pensamento e em razões clínicas concernentes ao ato analítico. A maior crítica 
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que Lacan faz ao “amor oblativo” é que este dá à análise um objetivo, o ideal de 

normalidade psíquica, partindo da suposição de uma “harmonia pré-estabelecida”.  Na 

realidade, a análise não tem uma finalidade, mas uma direção e o ponto de equilíbrio 

atingido por cada analisante é singular, não se acomoda a nenhuma norma.  

Importante também frisar a distinção que Lacan faz entre semelhante e próximo 

no que se refere ao mandamento bíblico: o semelhante é o outro do espelho, da relação 

narcísica e que, por constituir um outro “eu”, se erige como barreira, ainda que frágil, 

contra a agressividade que eu possa dirigir-lhe. Fazer-lhe mal equivaleria a provocar um 

dano a mim mesmo. Para além, todavia, desse outro especular, existe o Outro que escapa 

do espelho, ponto de exterioridade indispensável para que haja a formação da imagem. 

No Seminário VII, não é das DING que constitui o objeto da relação narcísica; situa-se 

algo em relação ao Real e não só ao Imaginário. Apesar dessa distinção, Lacan não 

hierarquiza esses dois tipos de amor, porque, diz ele, “ não há real destacável da imagem 

que o suporta” (Causse, p. 97) Esse amor real seria enodado ao nada contido na imagem 

e que faz com que esta se diferencie do ídolo. Para além do que amamos imaginariamente 

no outro, é sempre em função de um nada que o amamos, nada que é, ao mesmo tempo, 

um a mais e um a menos. Esse nada seria justamente o que não tem preço, porque isso 

não conta, mas tem todo o valor. 

Assim, Lacan aproxima o amor cristão do gozo perverso; todavia, essa tênue 

fronteira entre ambos não os confunde necessariamente e a questão é “decidida” no que 

concerne à castração do Outro: para o perverso, Deus não está morto e trata-se de garantir 

a sua completude, mesmo que eu me faça instrumento do seu gozo. No caso do amor 
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cristão, Deus está morto, portanto, marcado pela falta. Um texto do místico Bernardo de 

Claraval, comentado por Causse, ajuda a compreender a tese de Lacan de que o amor ao 

próximo implica não só assumir a própria castração, mas aceitar a castração do Outro. 

Lacan, fazendo do amor um paliativo à ausência de relação sexual, em virtude da 

impossibilidade de um gozo total, faz com que se possa fazer da falta uma oferta para o 

outro e não um obstáculo, usando-a como uma passarela na direção do outro. 

Para concluir, gostaria de citar um fragmento de Clavreul (p 93-94):  a psicanálise 

se nutre, como as seitas e as religiões, do desespero dos homens, mas tem uma vantagem 

em relação a elas: levar em conta esse lugar de abjeção, de rebotalho, que Lacan nomeia 

“objeto a” e sobre o qual se funda o discurso analítico, porque é somente a esse preço que 

pode constituir-se uma ética que é a do sujeito e de sua relação com o desejo. 

Diante desse desespero, como a criação ex nihilo pode vir em nosso socorro? 

Conseguiremos nós sustentar essa aposta?  

       

        

 


